Urbanus & Mickers leiderschap & teamtraining presenteert:

Masterclass LEIDERSCHAP in de nieuwe economie.
Vrijdag1 april 2016 13:00 - 16:00 Uden, meld u GRATIS aan! (twv. € 275,-)
Wees de leider van morgen, verhoog direct je impact!
Als taken precies worden uitgevoerd zoals het hoort, bereik je 70% effectiviteit.
Dat is onvoldoende. De marges staan onder druk en duurzaamheid bepaalt voor
een groot deel je bestaansrecht! Darwin had er meer dan 150 jaar geleden al
een theorie over; Voortbestaan betekent aansluiten op je omgeving; niet het
recht van de sterkste/grootste maar het recht van de meest
flexibele/innovatieve regeert de wereld.
De meest belangrijke vraag voor leiders is niet langer ‘wat moet er gebeuren’
maar: ‘hoe zorg ik ervoor dat men aangesloten is’. Als leider zult u de stap van
inhoudelijk- naar relatiegericht leiderschap moeten maken, wil je raakvlak
houden met deze generatie.
Tijdens deze masterclass ontdek je hoe jij als leider in je kracht staat en mensen
mobiliseert in een snel veranderende omgeving!
Rendement van de Masterclass:
 Je weet na de masterclass wat je kracht en valkuil is als leidinggevende
 Ontvang 3 technieken waarmee je mensen in beweging brengt en houdt
 Snap hoe jij je teamleden naar 100% betrokkenheid beweegt
 Leer andere leiders kennen en wissel uit
 Ontvang een persoonlijke LINK assessment twv €75.Investering: €0,00 ofwel kosteloos (waarde € 275,-)
Datum: Vrijdag 1 april 2016 van 13:00 tot 16:00 uur (borrel tot 17:00)
Locatie: De Ideeënfabriek Liessentstraat 9a, 5405 AH Uden
Deze Masterclass is geheel kosteloos. Wij zijn overtuigd van onze kracht om u te inspireren en
investeren graag in onze kennismaking!
Voorwaarde:
 U geeft leiding (of komt binnenkort in een leidinggevende positie)
 U bent bereid om uzelf en anderen te ontwikkelen
 Inschrijven is verplicht i.v.m. het beperkt aantal plaatsen
Je kunt tot 5 dagen van te voren [ tot 25 maart] kosteloos annuleren, deelname is gratis, bij
afwezigheid zonder geldige annulering wordt €50 in rekening gebracht. Je betaalt alleen wanneer
je iemand anders belet om zich te ontwikkelen in deze Masterclass.
Schrijf je direct in door te reageren per mail en claim je plekje tussen de leiders van morgen.
Twee weken voor aanvang ontvang je de uitnodiging om je gratis LINK assessment in te vullen.

We zien elkaar vrijdag 1 april 2016 om 13:00 uur!
Tom Mickers,

Managing Partner Urbanus & Mickers leiderschap en team training
16 jaar ervaring in het opleiden van krachtige leiders en teams.
www.umteamtraining.nl

Inschrijven: mail onderstaande gegevens naar tom@umteamtraining.nl of
Bel / SMS 0619904849
Naam:
Organisatie:

Functie:
Email:

Programma:
12:30 inloop
13:00 Start
Wat is er veranderd
en hoe sluit je hierop
aan als leider
De kern van
dynamisch
leiderschap
Inzicht in je
persoonlijke
kwaliteiten en
valkuilen d.m.v. LINK
assessment
Actief aan de slag
met
leiderschapsstijlen
16:00 – 17:00
Borrel

